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1. Voorwoord
Begin 2017 was er mede door goede afspraken met gemeente Zoetermeer en gemeente Lansingerland mogelijk om
steeds meer kinderen op weg te helpen. De introductie van de Schoolspullenpas en later de Kindpas voorzien duidelijk in een behoefte. Belangrijk daarbij is dat de keuzevrijheid van het kind voorop staat en dat zij zelf de schoolspullen en de kleding die ze nodig hebben uitkunnen kiezen. Ook de refurbished laptops voor het voortgezet onderwijs
en de fietsen vinden gretig aftrek.
De impact is dusdanig dat ook gemeenten buiten Zoetermeer en Lansingerland de werkwijze van Leergeld zien als
toegevoegde waarde voor het kind. Dit blijkt uit het feit dat gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Maasluis, Vlaardingen
en Schiedam ons in 2017 zijn gaan zien als partner om de kinderen die het thuis niet breed hebben te ondersteunen.
Eind 2017 voegde ook Kaag en Braassem zich in dit rijtje en per 1 april 2018 zullen ook Nieuwkoop en Alphen aan
den Rijn zich bij ons voegen. Met andere gemeenten worden nog verkennende gesprekken gevoerd. De stichting
ervaart hiermee een groot vertrouwen in de Leergeldformule.
Het vermoeden dat de Tweede Kamer begin dit jaar uitsprak, dat alle extraatjes van Leergeld niet bij de kinderen
terecht zouden komen, kan ik wat ons betreft ontkrachten. Ons proces is transparant en elk jaar evalueren wij de
besteding. Ook wordt het punt dat de extraatjes de problemen achter de voordeur niet oplossen regelmatig ter
discussie gesteld. Deze zienswijze deel ik, daartegenover vind ik dat wij ons ook moeten beseffen dat het niet achter
iedere voordeur waar het gezin geen geld heeft direct kommer en kwel is. Er zijn ook veel gezinnen met weinig
financiële middelen waar wél warmte en liefde is en waar een extraatje een welkome aanvulling blijkt. Daar blijft de
stichting zich met veel toewijding voor inzetten.
Namens het bestuur,
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Marco Sikkel (bc)
Voorzitter

meedoen

2. Terugblik 2017
Nieuw: de Kindpas voor kleding en schoenen

De komst van de Kindpas in 2017 was goed nieuws voor de kinderen in Zoetermeer. In overleg met de gemeente werd
besloten om de Kindpas te verstrekken. Met deze Kindpas kunnen kinderen bij aangesloten winkels in de gemeente
jassen, kleding, schoenen en desgewenst ook fietslampjes en leesboeken kopen. Met de pas kunnen geen zaken zoals
cadeaukaarten, staatsloten, krasloten, beltegoed, simkaarten, notarisservice, verzekeringen, snoepgoed, alcohol, eten en
drinken gekocht worden. Op de site van www.elkkinddoetmee.nl kunnen de kinderen of hun ouders/voogden/verzorgers kijken waar zij aankopen met de pas kunnen doen.
De Kindpas kan binnenkort, afhankelijk van het gemeentelijk beleid, ook aangevraagd worden voor kinderen in de
gemeenten die vermeld staan op de site www.elkkinddoetmee.nl. Het bedrag op de pas kan per gemeente verschillen en
is afhankelijk van totaal aantal beschikbare gelden en de inkomensnorm die per gemeente gehanteerd wordt. De pas is
aan te vragen tot 1 juli 2018 en dient voor het eind van het jaar besteed te worden.

Verwelkoming van nieuwe gemeenten

In 2017 zijn de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verwelkomd bij Leergeld. Deze
gemeenten hebben ervoor gekozen om kinderen gebruik te laten maken van de voorzieningen die kinderen kunnen
aanvragen via Leergeld. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid en de politiek kunnen de verstrekkingen per gemeente
verschillen.

Project: Alleen jij bepaalt wie je bent
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Het project ’Alleen jij bepaalt wie je bent’ is een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde interventie
waarbij kwetsbare, schoolgaande jongeren, dankzij de inzet van een teamsport een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen.
In Zoetermeer konden jongeren waarvan de ouders geen financiële middelen hadden zich aansluiten bij dit project. In
Zoetermeer konden zij zich opgeven bij honkbalvereniging Birds, basketbalvereniging Zoubas, en voetbalvereniging
DWO. Ook in 2018 zal Leergeld dit project steunen.

Schoolspullenpas, fiets en laptop

In 2017 is de Schoolspullenpas verstrekt in de aangesloten gemeenten. De Schoolspullenpas maakt het voor kinderen
in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs mogelijk om schoolspullen te verkrijgen. Naast de Schoolspullenpas kan er ook een fiets en laptop aangevraagd worden. Deze voorzieningen worden verstrekt met als doel om naar
school te fietsen en om goede aansluiting te vinden bij het onderwijs dat gaande weg steeds meer digitaliseert.

Sport en Cultuur

Als vanzelfsprekend werkt Leergeld samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Zuid Holland). In Zoetermeer zijn we volwaardig intermediair en verzorgen we ook de aanvragen
voor het fonds in relatie met het gemeentelijk beleid. Dit beleid vertaalt zich naar de cheques die ook kunnen worden
ingewisseld om te mee te doen aan sport en cultuur. Komen kinderen daarop tekort, omdat zij kleding en schoenen
niet kunnen bekostigen? Dan kunnen ze dat aanvullend bij Leergeld aanvragen.
Ook je talenten ontdekken vindt Leergeld belangrijk. Kinderen die het leuk vinden om viool, gitaar of keyboard te
leren spelen, een musical ster in de dop zijn of gek zijn op dansen, kwamen daar via Leergeld voor in aanmerking. Door
de steun van Leergeld konden kinderen van 4 tot en met 16 jaar meedoen met één van de gave cursussen van het CKC.
Willen kinderen ergens anders hun talenten ontdekken? Dat is geen probleem. Zij kunnen hiervoor ook een aanvraag
doen bij Leergeld. Het is echter wel belangrijk dat ze in het bezit zijn van de Zoetermeerpas en de cheques van de
gemeente.

Jarige Job verjaardagsbox

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor ruim 61.000
kinderen in Nederland is dit echter niet het geval . Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of

zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en
kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek.
Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,- met alles erop en eraan. Denk
hierbij aan slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van
het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox thuis gestuurd. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de
taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben geen idee van
het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest!
Kinderen van de aangesloten gemeenten bij Leergeld kunnen direct een aanvraag indienenvoor de Jarige Job verjaardagsbox. Dit is mogelijk, omdat Leergeld intermediair is voor Jarige Job. Belangrijk is dat de box tijdig wordt aangevraagd om ervoor te zorgen dat de verjaardag inderdaad kan worden gevierd.

Hulp bij financiële problemen

In 2017 heeft Leergeld aan gezinnen de mogelijkheid geboden om ondersteuning bij financiële problemen, door middel van een budgetcoach, aan te vragen. Ondanks dat de doelgroep veel van dit soort herkenbare problemen heeft, is er
van dit hulpaanbod nauwelijks gebruik gemaakt. Veel ouders zien dat we graag hun kinderen ondersteunen en geven
inzicht hun inkomen en schulden daarvoor, maar bemiddelen bij de financiën bleek nog een drempel te hoog. In 2018
zal bezien worden of Leergeld die mogelijkheid zal voortzetten.

Fotoshoot Leergeld in samenwerking met Ron Jenner/Chris Lans

Net als in 2016 heeft Leergeld gezinnen met weinig geld in de gelegenheid gesteld om rond het einde van 2017 deel
te nemen aan een professionele fotoshoot met het hele gezin. De fotoshoot trof de gezinnen recht in het hart en dat
leverde ook dit jaar weer warme reacties op. De fotografen hebben de gezinnen zeer goed en professioneel bijgestaan.
Volgens sommigen was het één van de mooiste momenten in het jaar 2017.

Lansingerland: Jaarabonnement speeltuin de Kievit

Wethouder Ankie van Tatenhove van gemeente Lansingerland breidde in 2017 samen met Leergeld het Kindpakket
uit met de mogelijkheid om onbezorgd naar speeltuin de Kievit te gaan. Voor de kinderen was dit een welkome aanvulling en bovendien kunnen ze met een abonnement het hele seizoen onbeperkt genieten. Wie speeltuin de Kievit kent,
die gerund wordt door gedreven vrijwilligers, weet dat speelplezier daar optimaal de ruimte krijgt.

Wijziging samenstelling bestuur

Bert van Eken, die enkele jaren deel uitmaakte van ons bestuur, heeft in 2017 onder dankzegging en waardering het
bestuur verlaten. Bert vond het een mooie periode, maar vond het weer eens tijd voor wat anders. Arnold de Koster is
de opvolger van Bert en vervult daarmee een algemene bestuursfunctie binnen het bestuur.

Forum

In 2017 heeft Leergeld met de het FORUM van de gemeente Zoetermeer een overeenkomst gesloten om ook in het
centrum van de stad zichtbaar en benaderbaar te zijn. Enkele dagen per week kunnen gezinnen daar terecht om met
behulp van Leergeld te bezien wat hun kinderen nodig hebben. Ook maakt de samenwerking het voor vrijwilligers
makkelijker om een doorverwijsfunctie te hebben naar andere maatschappelijke organisaties.

Rotary club Zoetermeer en Leergeld hielpen kinderen van Zoetermeer veilig op weg

Veilig en zichtbaar de weg op is altijd belangrijk, zeker in de herfst- en winterperiode en wanneer je al vroeg op de fiets
naar school gaat. In samenwerking met Van der Velden Tweewielers konden 100 kinderen van 28 december tot 31
maart 2018 hun fiets gratis laten controleren op verlichting en de remmen. Indien nodig werden gebreken gelijk kosteloos hersteld voor de kinderen en betaald door de Rotary club.
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Cultuurmarkt

Zaterdag 23 september 2017 vond in het Stadshart in Zoetermeer de cultuurmarkt plaats. Naast alle culturele activiteiten en opvoeringen was ook Leergeld Zoetermeer/Zuid-Holland Midden aanwezig. De medewerkers van de stichting
vertelden bezoekers over het werk van Leergeld, terwijl hun kinderen gratis geschminkt konden worden en konden
grabbelen naar leuke cadeautjes in de grabbelton. Met dank aan 100% Werkgeverscoach kon Leergeld drie speciale
cadeautjes in de grabbelton stoppen. Op deze manier werden drie gezinnen blij gemaakt met een cultureel uitje naar
het Omniversum, Madurodam en het Stadstheater. De live muziek en theateroptredens van de vele talentvolle groepen
in Zoetermeer, en de vele kraampjes waar Zoetermeerders hun culturele kant konden ontdekken, maakten de cultuurmarkt een geslaagde dag voor jong en oud.

Klijnsma gelden: meer kinderen bereiken

Stichting Leergeld benut, in samenwerking met de landelijke vereniging Leergeld, de Klijnsma gelden om nog meer
kinderen te bereiken. Zo zijn er met deze gelden impulsen gegeven om met de Kindpas nog meer kinderen te bereiken
en zijn eind 2017 deze gelden, vooruitlopend op de afspraken met de gemeenten, al aan kinderen besteed. Kortom,
zowel vanuit landelijke optiek als op gemeentelijk niveau versterken we elkaar om armoede onder kinderen stevig en
ook ruimhartig aan te pakken!
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Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

3. Sociale rapportage 2017
In 2017 behandelde Leergeld Zoetermeer/Zuid-Holland Midden aanvragen voor Zoetermeer, Lansingerland,
Pijnacker-Nootdorp, Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor laatst genoemde gemeenten werd in 2017 de Schoolspullenpas geïntroduceerd.

Zoetermeer

84 kunst en cultuur
84 jarige job
109 computers

2407 kindpassen

310 laptops

803 fietsen

1700 schoolspullenpassen
In Zoetermeer werden 109 computers, 803 fietsen, 310 laptops, 2407 Kindpassen, 1700 Schoolspullenpassen, 84
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd en 84 sport en cultuur aanvragen ingediend. Van de totaal 5607 aanvragen
werden 3451 kinderen feitelijk ondersteund. Per kind kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. Voor Zoetermeer komt dat per kind gemiddeld neer op 1,6 toekenningen.

Lansingerland
31 jaarabonnementen speeltuin
48 computers

291 kindpassen

55 jarige job

83 laptops

184 fietsen

231 schoolspullenpassen

In Lansingerland werden 48 computers, 184 fietsen, 83 laptops, 291 Kindpassen, 231 Schoolspullenpassen, 31 jaarabonnementen voor Speeltuin de Kievit en 55 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 923 aanvragen werden
528 kinderen feitelijk ondersteund. Net als in Zoetermeer kunnen er per kind meerdere aanvragen worden ingediend.
Voor Lansingerland komt dat gemiddeld neer op 1,7 toekenningen per kind.
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Pijnacker-Nootdorp (per 1 juli 2017)
39 jarige job
42 computers

313 schoolspullenpassen

81 laptops

221 fietsen
In Pijnacker-Noordorp werden 42 computers, 221 fietsen, 81 laptops, 313 Schoolspullenpassen en 39 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 696 aanvragen werden 372 kinderen feitelijk ondersteund. Per kind kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. Voor Pijnacker-Nootdorp komt dat gemiddeld neer op 1,8 toekenningen per kind.

Maasluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS)

In MVS werd in 2017 voor het eerst de Schoolspullenpas aan 3360 kinderen aangeboden en werden er ook nog 468
separaat aangevraagd voor additionele schoolkosten. In 2018 wordt het Kindpakket breder uitgerold.

Tevredenheidsonderzoek
8

Eind 2017, begin 2018 heeft Leergeld onder 100 respondenten een tevredenheidsonderzoek gehouden. Hieronder
vindt u een overzicht van de vragen die gesteld werden in dit onderzoek en de antwoorden die werden gegeven.
Vraag 				Ja		Nee
Wist u dat leergeld een vrijwilligersorganisatie is?
55,21%		
44,79%
Vraag				Verjaardagsbon Dagje uit
Fruit
Wat zou u voor u kinderen ook weleens kunnen
aanvragen?				33,33%		62,37%		4,30%
Vraag				Tevreden
Deels tevreden N.v.t.*
Bent u tevreden over de aangesloten winkels bij de
Schoolspullenpas/Kindpas?				63,27%		31,63%		 3,06%
Bent u tevreden met de fiets die u heeft aangevraagd? 31,63%		
13,27%		
44,90%
Bent u tevreden over de computer/laptop die u heeft
aangevraagd?				28,08%		 5,05%		59,60%

*In het geval van n.v.t. zijn respondenten niet in staat een mening te formuleren over de voorzieningen, omdat zij hier geen gebruik van hebben
gemaakt.

Vraag				
Hoe zou u Leergeld beoordelen? 			

Zeer goed
64,65%		

Goed		
31,31%		

Deels goed
3,03%		

Niet goed
1,01%

Leergeld vindt dit een goed resultaat en heeft daarmee bestaat de indruk dat wij op de goede weg zijn. De huidige koers
zal daarom worden voortgezet. Daarbij blijven wij blijven kijken naar de nut en noodzaak van de ondersteuning en of
er producten uit het kindpakket blijven volstaan om kinderen te laten meedoen.
Naast de cijfers uit bovenstaande tabel hebben we ook reacties verzameld wanneer men slechts deels tevreden was

of wanneer zij Leergeld als ‘niet goed’ beoordeelde. Deze reacties zullen wij meenemen, zodat wij ons verder kunnen
ontwikkelen. Hieronder leest u een aantal reacties.
Winkels:
l 04-1-2018, 13:05: Te weinig discount winkels (zoals Action en Zeeman) zijn aangesloten op de Kindpas/
Schoolspullenpas. Ook zijn ze niet aangesloten bij erkende webshops, zoals bol.com die toch in Zoetermeer is
gevestigd. Meestal koop je een paar spullen en heb je weinig saldo.
l 29-1-2018 23:46: Bij de Hema mag je geen ondergoed of sokken nemen in herenmaten, maar mijn zoon heeft
schoenmaat 47 en ondergoed maat xl.
Fietsen:
l 5-2-2018: 14:25: De fiets viel na een maand uit elkaar, toen ik hem aan de fietsenmaker liet zien, zei hij dat de fiets
niet meer gerepareerd kon worden.
l 2-2-2018 20:23: De fiets had roest en was tweedehands.
l 26-1-2018 12:42: Hij werd gestolen.
l 19-1-2018 14:56: Ik heb nog geen bericht ontvangen!
l 16-1-2018 20:13: De fiets is kapot.
l 16-1-2018 11:30: Ik heb de fiets aangevraagd, maar nog er niets over gehoord. Ik ben al zo lang aan het wachten op
de fiets.
l 15-1-2018 11:08: Korte termijn en geen goede fiets kunnen uitzoeken.
l 14-1-2018 10:31: Er zitten geen versnellingen op de fiets.
Laptop/computer:
l 3-2-2018 13:22: Ik ben ontevreden, want de laptop die mijn zoon kreeg kon alleen draaien aan het stopcontact.
Hij heeft ‘m op school nooit kunnen gebruiken, omdat er maar twee stopcontacten waren in zijn klas, die beiden
door de juffrouw gebruikt werden
l 2-2-2018 20:23: Ik heb wel een aanvraag ingediend, maar geen reactie ontvangen.
l 1-2-2018 13:43: Kort na de aanschaf van een laptop moest ik nieuwe onderdelen kopen.
l 17-1-2018 23:13: Ik heb geen bericht ontvangen.
Leergeld niet goed:
l 16-1-2018 20:13: Meer samenwerken met andere gemeente, zodat Leergeld een groter netwerk krijgt en breder
aanbod kan bieden.
Met de respondenten die niet tevreden waren is contact opgenomen en is er gezocht naar een passende oplossing.
Betreffende het Kindpakket blijkt dat er onder de doelgroep behoefte bestaat om meer te doen voor kinderen in gezinsverband. Denk hierbij aan een dagje uit of dat er voor verjaardagen door de ouders een passend cadeau kan worden
gekocht.
Ondanks dat fruit niet de hoofdmoot was van de behoeften is Leergeld in 2018 op een aantal scholen toch gestart om
het bezorgen van fruit. Gedurende zes weken proberen we zo Leergeld onder de aandacht te brengen en een impuls te
geven aan gezonde voeding.
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4. Financiën
Balans per 31 december 2017
Balans

31-12-2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

a)

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

b)
c)

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve
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Fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies
Overige schulden

Totaal passiva

15.509

-

466.581

55.478
256.954
312.432

482.090

312.432

466.581

Totaal activa

Balans

31-12-2016

31-12-2017

d)

55.949

e)

f)
g)

31-12-2016

55.949

44.372
44.372

416.976
472.925

204.976
249.348

9.165

927
62.157
63.084

482.090

312.432

354
8.811

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Baten
af:
Besteed aan doelstelling

af:

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

h)

i)
j)
k)
l)

2017

2016

944.975
654.908
290.067

265.923
241.565
24.358

66.282

26.266
7.121
30.572
63.959

223.785

39.601-

17.665
4.576
833
43.208

bij:

Financiële baten

m)

-

191

af:

Financiële lasten

n)

208

201

223.577

39.611-

Voordelig / Nadelig saldo
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Resultaatbestemming:
Resultaat 2017 / 2018

223.577

39.611-

Naar:

25.000
92.000
95.000
11.577
223.577

30.3259.28639.611-

Bestemmingsfonds Lansingerland
Bestemmingsfonds Zoetermeer
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Continuïteitsreserve

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede
RJ640 (organisaties zonder winststreven) opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden
in euro´s. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is toegepast.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Leergeld Zoetermeer bestaan uit het voorkomen van isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor
wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel-niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen
middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven
op en rond school.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens het stelsel gebaseerd op
historische kostprijzen. Alle bedragen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.
Voor zover bij de afzonderlijke posten niets is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarden gewaardeerd.

Vorderingen en liquide middelen
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De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, overeenkomend met de
nominale waarde. Met een voorziening wegens oninbaarheid wordt, indien van toepassing, rekening gehouden, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, overeenkomend met de nominale waarde. Het betreft hier de schulden met een looptijd korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Want nu meedoen is straks meetellen!

TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE BALANS
31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA
a)

Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het
hiernavolgende schema samengevat:
Stand per 1 januari
Investeringen / vervreemdingen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

16.342
-833
15.509

-

Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

16.342
-833
15.509

-

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Inrichting en inventaris 10% en 20%
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar
de bijlage 'materiële vaste activa'.
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VLOTTENDE ACTIVA
b)

c)

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bankrente
Nog te ontvangen afrekening Didix 2015
Teveel betaalde Loonheffingen
Vooruitbetaald Didix inzake Kindpas
Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering
Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank Spaarrekening

-

181
3.346
614
50.000
1.337
55.478

116.581
350.000
466.581

153.136
103.818
256.954

RESERVES EN FONDSEN
31-12-2017

31-12-2016

RESERVES
Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari
bij / af : Bestemming resultaat
Stand per 31 december

44.372
11.577
55.949

44.372
44.372

Als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting op langere termijn heeft het bestuur besloten tot
de vorming van een financiële buffer. Het bestuur is van mening dat voor de continuïteit van de stichting een financiële
buffer wenselijk is van tussen de één en maximaal anderhalf maal de uitvoeringskosten. In 2016 is niet aan de continuïteitsreserve gedoteerd.

31-12-2017

31-12-2016

FONDSEN
d)

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer
Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
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193.449
34.989
188.538
416.976

101.449
9.989
93.538
204.976

Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer

Van de bijdrage van de gemeente Zoetermeer van € 485.612,- is € 572.774 ,- besteed aan schoolspullen en kindpakketten en € 77.648,- aan behandelkosten van de 3.451 dossiers. Ter dekking van deze bestedingen is een bedrag van
€ 164.810,- benut van het bestemmingsfonds wat in 2015 en 2016 is gevormd.

Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland

Van de bijdrage van de gemeente Lansingerland van € 100.800,- is € 95.185,- besteed aan schoolspullen en kindpakketten en € 11.880,- aan behandelkosten van de 528 dossiers. Ter dekking van deze bestedingen is een bedrag van € 6.265,benut van het bestemmingsfonds wat in 2015 en 2016 is gevormd.

Bestemmingsfonds armoedebestrijding

Initiatieven ten behoeve van de armoedebestrijding hebben zich enige tijd op de achtergrond bevonden. Met het toenemen van het budget worden er thans ideëen gevormd om dit onderwerp weer hoog op de agenda te krijgen. In 2017
is een bedrag van € 95.000,- toegevoegd aan het fonds om aan armoedebestrijding te besteden.

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
e)

f)

Belastingen en premies
Loonheffing en premies
Overige schulden
Crediteuren
Nog te betalen cultuur (fotosessie)
Nog te betalen fietsen en computers
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen salarisadministratie
Nog te betalen bankrente en -kosten
Nog te betalen nettoloon
Nog te betalen vakantiegeld

31-12-2016

354

927

4.453
3.630
49
679
8.811

5.945
52.316
2.500
108
16
1.272
62.157

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen voor bepaalde tijd aangegaan ter zake van huur van bedrijfsruimte (zo’n € 7.500,- per jaar).
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h)

Baten
Inkomsten
Zoetermeer/Schoolkosten
Zoetermeer/Armoedebestrijding + Kindpas
Lansingerland - Schoolkosten
Lansingerland - Asielbeleid
Pijnacker/Nootdorp
Maassluis/Vlaardingen/Schiedam
SZW-subsidie
Eigen fondsenwerving
Overige opbrengsten
Bestedingen
Sport en cultuur
Schoolspullen / Zoetermeer
Schoolspullen / Lansingerland

Totaal Baten
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2017

2016

315.612
170.000
90.000
10.800
110.000
160.559
82.500
2.617
2.887
944.975

157.806
50.000
40.000
10.483
7.634
265.923

16.949
542.774
95.185
654.908

23.815
195.759
21.991
241.565

290.067

24.358

Voor de gemeente Zoetermeer zijn meerdere aanvragen van totaal 3.451 gezinnen (x € 22,50 = € 77.648,-) in behandeling genomen.
Voor de gemeente Lansingerland zijn meerdere aanvragen van totaal 528 gezinnen (x € 22,50 = € 11.880,-) in behandeling genomen.
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn meerdere aanvragen van totaal 372 gezinnen (x € 22,50 = € 8.370,-) in
behandeling genomen.
Voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) zijn 3.360 aanvragen om een schoolspullenpas in behandeling genomen. In 2018 zal het kindpakket verder worden uitgerold.

Subsidie schoolkosten

Op 5 juli 2016 is door de Gemeente Zoetermeer een jaarlijkse subsidie schoolkosten toegekend vanaf het schooljaar
2017-2018 tot en met 2019-2020.

i)

Lonen en salarissen
Bruto lonen incl. vakantiegeld
Reiskosten woon/werk e.d.

2017

2016

17.446
219
17.665

26.200
66
26.266

j)

o)

k)

Sociale lasten en pensioenen
Werkgeversaandeel sociale lasten
Ziektewetverzekering
Boete Loonheffingen

Afschrijvingen
Inventaris en inrichting

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

2017

2016

3.239
1.337
4.576

4.614
2.407
100
7.121

833

-

4.240
6.889
32.079
43.208

1.798
6.655
22.119
30.572

99
3.665
263
213
4.240

97
561
1.140
1.798

6.740
149
6.889

6.179
476
6.655

1.026
96
2.006
2.269
121
704
441.452
3.621
4.255
7.831
2.250
6.492
32.079

1.041
480
174
730
544
1.149
76
1.051
3.420
4.985
3.653
2.250
2.566
22.119

Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Overige personeelskosten
Arbodienst
Uitzendkrachten
Kosten salarisadministratie
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud inventaris

Algemene kosten
Representatiekosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en kopieerkosten
Porti- en verzendkosten
Abonnementen en contributies
Telefoon- en internetkosten
Verzekeringen
Kosten administratie
Advieskosten
Wervingskosten
Kosten vrijwilligers
Contributie LGN
Kosten website

17

l)

m)

Financiële baten
Bankrente
Financiële lasten
Bankrente en -kosten

2017

2016

-

191

208

201
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Met een periodieke gift aan Leergeld
betaalt u straks minder belasting

BIJLAGE MATERIELE VASTE ACTIVA
Omschrijving
Inrichting en inventaris
Town - ontw.Website-I
Town - ontw.Website-II

Totaal

jaar/
aansch. afs.
maand waarde term. 01/01/'17
7
12

6 .725
9 .617
16.342
16.342

5
5

Aansch. Afschr. 31-12-'17

-

6 .725
9 .617
16.342

673
160
833

6 .052
9 .457
15.509

-

16.342

833

15.509
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. te Zoetermeer gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. op 31 december 2017
en van het resultaat over de periode 2017 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor de jaarverslaggeving, waaronder RJ 640 (organisaties zonder winststreven).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de
jaarverslaggeving, waaronder RJ 640 (organisaties zonder winststreven), vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor de jaarverslaggeving, waaronder RJ 640 (organisaties zonder winststreven)
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving,
waaronder RJ 640 (organisaties zonder winststreven).
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving,
waaronder RJ 640 (organisaties zonder winststreven). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing.
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit.
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

21

jaarrekening staan.
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
ZOETERMEER, 22 mei 2018
Astrium Accountants BV
w.g. M.G.M. Vink RA
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5. Vooruitblik 2018
Aangezien de naam ‘Leergeld Zoetermeer & Lansingerland’ gezien de groei van de stichting niet meer helemaal
de lading dekt, zullen wij medio 2018 onze formele naamstelling veranderen. Momenteel worden er gesprekken
gevoerd over de nieuwe naam.
Onze, inmiddels bekende, website: www.elkkinddoetmee.nl, en ons nieuwe systeem aan de achterkant maken dat
we al vanaf 1 januari 2018 inmiddels 11369 aanvragen hebben verwerkt. Hoeveel aanvragen we in 2017 hebben
verwerkt en kinderen in 2017 hebben ondersteund kunt u lezen onder sociale rapportage in dit jaarverslag. Ook
hebben we onderzoek beging 2018 gedaan onder honderd respondenten wat zij van Leergeld en onze producten
vonden. In 2018 zullen wij met het in ons gestelde vertrouwen door onze sponsors, partners, aanvragers, vrijwilligers, medewerkers, SZW, gemeenten en politiek de kinderen optimaal ondersteunen. Voor 2018 staan mooie dingen op het programma, waarbij kinderen een beroep kunnen doen op Leergeld Zoetermeer/Zuid-Holland Midden.
Hou daarom onze Twitterpagina en de berichtgeving op de website goed in de gaten.
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Wij kijken naar de toekomst!

Stichting Leergeld Zoetermeer/ Zuid-Holland Midden
Postbus 7121
2701 AC Zoetermeer
T 079 - 316 23 84

©2018 Stichting Leergeld Zoetermeer/ Zuid-Holland Midden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming en met duidelijke vermelding van de bron van herkomst. U kunt het jaarverslag ook
downloaden via www.leergeldzoetermeer.nl
Het in dit jaarverslag eventuele beschreven praktijkvoorbeeld
is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om
privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto’s zijn niet die van
kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste
zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na
het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact
opnemen met het Secretariaat,
Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer, 079-3162384.

